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Annan Information
Endast efter 10 års fängelse, när Khodorkovskijs mor var djupt sjuk, gick Putin med på att ge
honom en förlåtelse - så länge han gick i exil. Ett anmärkningsvärt fall var det för Alexander
Litvinenko, en före detta KGB-agent som dog i veckor efter att ha druckit en förgiftad kopp te
på ett hotell i London 2006. Vi upptar ett litet hörn där vi monterar pappersmappar. Men jag
hävdar att denna återuppbyggnad av demokrati inte har motiverats av Putins blinda önskan att

maximera sin politiska makt, som många har antagit. Och ingenstans är denna kamp mer
emblematisk än i den nuvarande kampen mellan Putin och Mikhail Khodorkovsky.
Storbritannien kunde inte ignorera en sådan blatant provokationsakt, och myndigheterna
anklagade de två mördarna med mord i frånvaro. Inmates ta kalla måltider som sitter på sina
barnsängar, några meter från hålet.
När det gäller vad som nu är glatt kallat bandit era, är jag benägen att tro att samtalare knappast
känner till en manfaktor som huvudfaktor för mänskliga rasernas framsteg, se Devil
Dictionary by A Bierce för detaljer. Men den som har fått finansiellt från Kremls
energitransaktioner är det tydligt, som rapporten visar, att pengarna inte har använts för att
lösa många av de allvarligaste problemen som arvs från jeltsintiden. Paul Castle och Robbie
Curtis var ett oskiljaktigt par roguish, high-rolling property återförsäljare som hade dined med
Young och Berezovsky ofta på Cipriani, hans favorit italienska restaurang i London. Enligt
hans tidigare cellkamrater, efter att Khodorkovsky återhämtade sig från chocken av hans
arrestering och började äta mat igen (mestadels yoghurt), fick han tänka. Om något är det
mindre farligt här än på utsidan, eftersom människor vanligtvis inte dricker och inte har
tillgång till droger. I slutet av 1990-talet betalade Khodorkovsky för en gated sammansättning
av sju hus på 50 skogsklädda tunnland ungefär en halvtimme utanför Moskva.
De har tillräckligt med utrymme och resurser och allt du kan se är en dålig krympande
ekonomi och kärnvapen. Under de månader som följde rakades Yukos kontor av
åklagarmyndighetens kontor. Europarådets parlament har fördömt Rysslands kampanj mot
Yukos och dess ägare som tillverkade av politiska skäl och en kränkning av de mänskliga
rättigheterna. "Jag om vi gräver lite djupare men vi hittar ett helt annat fall. De lade honom i
celler utan värme och inga fönsterpaneler, och han frös nästan ihjäl. Efter att ha lämnat
åklagarmyndigheten flög han omedelbart ut ur landet. Intressantare är emellertid många
rättssaker som domineras utomlands idag mellan ryskbaserade sökande. Gazprom, det ryska
statsgasmonopolet, rattlade europeiska nerver genom att stänga av gasförsörjningen på och av
i ett försök att styra ett alltmer oberoende Ukraina och därmed lämna mycket av Centraleuropa
utan värme under vintrarna. Om regeringen misstänkte på lånen, som alla inblandade visste
skulle det, skulle bankerna tillåtas sälja säkerheten för att återhämta sina pengar.
Jag kallar detta Stockholms syndrom: De har blivit gisslan av det auktoritära systemet i
Ryssland och kan inte tala ut. Han har lämnat i hans kölvån förskräckta investerare för många
att räkna och är allmänt krediterad med masterminding mycket av det finansiella knep som
plågade de ryska kapitalmarknaderna under 1990-talet. Ryssar känner inte nödvändigtvis
Khodorkovsky är en oskyldig man. Samtidigt är Ryssland långt ifrån immun mot
konspirationsteorier som försöker förklara den moderna världen. Inom några år spenderade
de hundra miljoner dollar han fick kontroll över Yukos hade blivit miljarder. Men när han
kom dit, ställde han honom i en isolationscell, i stället för att sätta honom i nödrummet, kedde
honom i en säng och åtta riotvakter kom in och slog honom med gummibatonger.
Som på Krim höll de separatistiska grupperna i båda regionerna folkomröstningar om frågan,
men resultaten hade liten praktisk effekt. Han är fortfarande ryktad för att vara värd hundratals
miljoner, men mycket av hans förmögenhet förblir låst i en tvist mellan den ryska regeringen
och tidigare aktieägare i Yukos som han själv. Uppdatera dina faktureringsuppgifter här för att
fortsätta njuta av din prenumeration. Ändå studeras en av våra viktigaste biologiska
egenskaper, medvetande, sällan i samband med evolutionen. Nästa steg i Prokhorovs nederlag
involverade hans konflikt med Surkov. Den 18 mars undertecknade Putin och medlemmarna i

Krim parlamentet ett fördrag som överförde kontrollen över halvön till Ryssland. Han har trots
allt visat sig vara en "bra krishanterare". En morgon i juni, en dag före svarandes 46-årsdag,
var ett par från Washington kvar i domstol vid slutet av dagens session. Om så är fallet, sägs
Yakunin ha lanserat nedräkningen för slutet av Putins konstruerade ekonomiska system. USA
i 1930-talet till 1950-talet ger några mycket liknande exempel. Gusinsky har tillbringat de
senaste 11 åren som bor i Israel. Jag ville inte ha det och många av mina kollegor ville inte
heller det.
Och det tillhör CEZ, som är majoritetsägt av staten, liksom överföringsnätet, medan
energimarknaden i Europa är helt liberaliserad. Oavsett vad Kashin skriver, verkar hans
huvudmål, inte heller av både folket i hans berättelser och de som läser dem. Han är dock
betrodd och gillade i Ryssland, där han anses vara en av de få ärliga politikerna. Sechin vann
hans senaste sammandrabbning med de två männen och köpte oljebolaget Bashneft i en
överenskommelse Medvedev hade motsatt sig. (Ulyukayev anklagades i november för att söka
en muta för att återta denna affär, vilket han också ursprungligen var emot.). Å andra sidan
slog de mig inte upp, så som de säger finns det plusser och minuser. De brittiska medierna har
avbildat honom som en trilbyed gunman; en mästare som kontrollerar strängarna, inte bara i
Ryssland utan av energiförsörjningen till väst. Den förbjudna oligarken pratade med CNN på
centrala London-kontoren i sin öppna Rysslands grund, som rekryterar experter i regeringen
och förbereder ett lag för att ta över Rysslands knäckande byråkrati om den nuvarande Putinadministrationen skulle kollapsa.
När auktionen var över, skriver Hoffman, en Menatep-affiliate var ägare till en kontrollerande
aktieägare i Yukos som den hade köpt med en extrem rabatt. Det var en av många anekdoter
som folk berättade för att illustrera den ryska presidentens välvillighet gentemot enskilda judar
och mot det judiska samhället som helhet under sin första term som statsminister (1999-2000),
två på varandra följande termer som president (2000-2008) en andra term som statsminister
(2008-2012) och hans nuvarande mandatperiod som president (2012-2010). Men toxicologi
tester visade att han var ren och nykter när han föll. Men underskatta aldrig den befrielse
kraften i ett fängelseperiod i den ryska psyken. I sin tur meddelade Medvedev att han skulle
utse Putins premiärminister om hans kampanj lyckades, vilket ger Putin en plattform för att
fortsätta sin dominans av rysk politik. Alternativt kan man skriva "London Times". Mannen i
glasburet är inte längre den befallande figuren som vi visste i Moskva som presidiets chefer
för Washington Post i början av Putin-tiden. Ukraina har en lång historia av antisemitism som
kulminerade i landets slakt av judar under den nazistiska ockupationen.
Men det var verkligen inte för att Khodorkovsky hade bestämt sig för att göra affärer rätt och
rättvist, vilket många journalister nu hävdar. Han underförstod att Igor Sechin, en gammal vän
av Putins vem också var i K.G.B., hade berikat sig genom affären. JC: Du blev rådgivare till
Rysslands president Boris Yeltsin och VD för Yukos. Dessa utredningar speglar i sin tur ett
politiskt maktspel mellan Khodorkovsky och Rysslands president Vladimir Putin, samt
företagskonkurrens mellan Khodorkovsky och andra oligarker. Berezovsky arrangerade en
miljon exemplar av boken som skulle publiceras i Finland av ett företag som heter Ogonyok.
Genom smart manövrering och genom att spela systemet, ersatte hans Kreml den motstridiga
kammaren som hade frustrerat Jeltsin med ett kompatibelt parlament dominerat av hans United
Russia parti. Hur kan Europa och USA reagera på vad som händer i Ryssland. Anslutningen
av de framtida oligarkerna till brottsförekomsten i städerna är komplex. Två år efter sin väns
självmord, i december 2012, vid Kingsbury station, steg Curtis också framför ett tåg. På
presskonferenser är engagemang vanligtvis på hans villkor, med journalister på förhand av

Rosneft-tjänstemän, som tillhandahåller förhandlade frågor.
En av dem, tidigare oljebarnon Mikhail Khodorkovsky, ruttnar i ett nordligt ryskt fängelse.
Han förbjuder bittert Natos expansion till Rysslands gränser. Inte heller skulle hans vilja vara
tillräcklig för att stoppa en populär uppror. Kontrollera din stavning och försök igen, eller
försök ändra dina sökord för bättre resultat. Domstolens tjänstemän frågade försvarsteamet, en
roster så länge och utmärkande som någon i den ryska rättspraxisens annaler, att flytta sina
skrivbord bort från buret. "De fruktade att golvbrädorna skulle spänna", förklarade
Khodorkovsky. Gigi Gorgeous och Nats Getty gör första röda mattan utseende som ett
förlovat par. Berezovsky var också tydligen alltid mer intresserad av politik än affärer.
Från Moskva, som valmetoden och demonstranterna slår ut på gatorna, kränker Masha Gessen
konflikten mellan två titaner, som vart och ett har underskattat den andra.
Övervakningsmaterial som samlats av privata detektiver som arbetar för Michelle, sett av
BuzzFeed News, fångade Young möte brottschefen. Men i stället för att göra en show av
Khodorkovskijs försök gjorde åklagarna en travesty av det. Förändringen fångade fantasin hos
människor som Chkhartishvili. "Putin överraskade mig inte alls", berättade Chkhartishvili i en
elegant Moskva restaurang. "Khodorkovsky överraskade mig." År 2008 publicerade
Chkhartishvili sin månadslånga korrespondens med tyconen i den ryska utgåvan av Esquire,
en litterär känsla som ledde myndigheterna att kasta Khodorkovsky i isolering igen. Före
Khodorkovsky-affären var det sista politiska vattendomen försöket av författare Andrei
Sinyavsky och Yuli Daniel år 1965 och 1966, vilket markerade slutet på Khrusjtjovs tina.
Anatoly Chubais, Yeltsins premiärminister, privatiserade en tredjedel av Rysslands ekonomi.
Ordskriget eskalerades i december 2012 med den amerikanska kongressens passage av den så
kallade Magnitsky Act, en lag som nekade viseringar till och frös tillgången till ryska
tjänstemän som misstänkts för engagemang i brott mot de mänskliga rättigheterna. Totalt gavs
148 miljoner kuponger borta, vilka skulle handlas på auktioner för aktier i bolag. 12 När han
pressade sitt kupongschema hävdade Chubais att en kupong skulle vara värd nog att köpa två
Volga-bilar. 13 Med den nödvändiga kapitalen i förväg kunde oligarkerna köpa upp tusentals
kuponger och lösa in dem för hela industrier, som senare skulle avlägsnas och säljas. Så länge
som Yakunin finns på sanktionslistan kan företaget inte få västerländska lån.

